รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมการศาสนา
เรื่อง รับสมัครสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งทีมเข้าประกวด
ขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๙
ลงวันที่ เมษายน ๒๕๕๙

...........................รองอธิบดี
.......................ผู้อานวยการ
.............................ผอ..กลุ่ม
............................ร่าง/พิพม์

๑.ลักษณะการประกวด เป็นทีมผสมโดยไม่แบ่งแยกชาย-หญิง-วัย
๒.คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าร่วมประกวด มีดังนี้
๑) มีจานวนสมาชิกทีมละไม่ต่ากว่า ๒๐ คน ไม่แบ่งแยกชาย-หญิง-วัย
๒) สถานศึกษาต่างๆ สามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้แห่งละ ๑ ทีม
๓) กรณีประชาชนทั่วไป สามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนละ ๑ ทีม
๔) ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบการแต่งกายของ
นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ กรณีประชาชนทั่วไปทั้งทีมจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสื่อถึง
วัฒนธรรมไทยที่งดงามหรือแต่งตัวตามอาชีพของตนเอง
*สถานศึกษาในที่นี้ หมายรวมถึง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓.กติกาในการเข้าร่วมการประกวด มีดังนี้
๑) การจัดส่งทีมเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งใบสมัครโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามส่งใบสมัคร หรือในกรณีทีมประชาชนทั่วไป ต้องมีหัวหน้า/ประธานกลุ่ม องค์กร ชมรมต่างๆ เป็นผู้
ลงนามส่งใบสมัคร
๒) ทีมที่เข้าประกวดทุกระดับจะต้องขับร้องเพลง จานวน ๒ เพลง คือ
๒.๑) เพลงบังคับ ชื่อเพลง วิสาขบูชา
๒.๒) เลือกขับร้องเพลงใดเพลงหนึ่งอีก ๑ เพลง จากเพลงที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี้
(๑) เพลง สัจจะอุบาสก อุบาสิกา (ศีล ๕) (ช้า)
(๒) เพลง พุทธบูชา (ช้า)
(๓) เพลง เราชาวพุทธ (เร็ว)
(๔) เพลง ลูกองค์พระ (เร็ว)
* สามารถโหลดเนื้อเพลงและดนตรีได้จากหน้าเว็บไซต์กรมการศาสนา (www.dra.go.th)
๓) ทีมที่เข้าประกวดทุกระดับจะต้องมีการกล่าวเกริ่นนาก่อนขับร้องเพลงเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อแนะนาเนื้อหาของบท
เพลงที่จะร้องทั้ง ๒ เพลงและเชิญชวนผู้ฟังทาความดีถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๔) การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ และมีวิธีการประกวด ดังนี้
๔.๑) รอบคัดเลือก ทุกทีมจะต้องบันทึกคลิปวีดิโอการขับร้องเพลงหมู่ทั้ง ๒ เพลง ลงในซีดี
(CD) เพื่อจัดส่งพร้อมกับใบสมัครไปยังกรมการศาสนา ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรม
ราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลั ด กทม. ๑๐๗๐๐ หรื อ สามารถอั พ โหลดไฟล์ ค ลิ ป วี ดิ โ อลงใน
www.youtube.com และส่ งลิ งก์ ที่ ส ามารถเข้ าถึงคลิ ป วี ดิ โอนั้ น มาที่ E-mail : senddra1@hotmail.com
พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครมาด้วย (ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

* คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือกจานวน ๓๐ ทีม ให้เข้ารอบสุดท้าย (รอบชิง
ชนะเลิ ศ ) ในวั น ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่ ง สามารถติ ด ตามผลได้ จ ากหน้ า เว็ บ ไซต์ ก รมการศาสนา
(www.dra.go.th)
๔.๒) รอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเดินทางมาประกวดบนเวทีการประกวดขับ
ร้อ ง รอบชิ งชนะเลิ ศ ณ โรงละครแห่ งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(รายละเอียดกาหนดการสามารถติดตามได้ท้ายประกาศผลรอบคัดเลือกหน้าเว็บไซต์กรมการศาสนา)
*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) มีดังนี้
๑) บุคลิกภาพและการแต่งกาย
๑๐ คะแนน
๒) การเกริ่นนา สอดคล้องเหมาะสม ได้สาระ
๑๐ คะแนน
๓) น้าเสียง ความไพเราะ การถ่ายทอดอารมณ์
๓๐ คะแนน
๔) การใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระวิธี
๒๐ คะแนน
๕) การขับร้องถูกต้องตามจังหวะและท่วงทานองเพลง
๒๐ คะแนน
๖) ความพร้อมเพรียงและความสมดุลในการขับร้อง
๑๐ คะแนน
๕. รางวัลของทีมที่ชนะเลิศ
๑) รางวัลชนะเลิศ
- โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
- เงินรางวัล จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
- เงินรางวัล จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
- เงินรางวัล จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)
- โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
- เงินรางวัล จานวน ๑๕,๐๐๐
บาท
๕) รางวัล popular vote (๑ รางวัล)
- โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
- เงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐
บาท
๖) รางวัล ขวัญใจมหาชน (๕ รางวัล)
- โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
- เงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐
บาท
* ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายแต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรรายบุคคลทุกคนจากกระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๒ , ๐๒ – ๔๒๒-๘๗๘๑ โทรสาร ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๓
********************************

ใบสมัคร
การประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๙
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
****************
๑. ชื่อสถานศึกษา/กลุ่ม /องค์กร /ชมรม/ ชุมชน
..................................................................................................................................................
๒. สถานที่ตั้ง ตาบล..............................................อาเภอ..................................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...................................................
๓. ผู้ประสานงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ ...........................................................................................
โทรศัพท์ ..........................................................E-mail: ..........................................................
๕.สมาชิกในทีมประกอบด้วย
๑. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๒. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๓. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๔. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๕. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๖. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๗. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๘. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๙. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๐.ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๑. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๒. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๓. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๔. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๕. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๖. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๗. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๘. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๑๙. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี

๒๐.ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี
๖. เพลงที่ ๒ ที่เลือกขับร้อง ชื่อเพลง .............................................................................................
๗. ได้จัดส่งคลิปเพลงเพื่อร่วมการประกวดโดยช่องทาง (กรุณาทาเครื่องหมาย  ระบุช่องทาง)
 ส่ง CD ทางไปรษณีย์
 ส่งลิงก์รับชมไฟล์เพลงทาง E-mail

ลงชื่อ.........................................................................
(
)
ตาแหน่ง......................................................................
ผู้จัดส่งทีมเข้าร่วมการประกวด

